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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. szeptember 20. napján  
8 óra 30 perckor tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
    Kolompár László  RNÖ elnökhelyettes 
    Lakatos Sándor  RNÖ képviselő 
     
     
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László   jegyző 
     Gulyás Attiláné  pénzügyi referens 

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Basky András   Lajosmizse város polgármestere 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes, mert mind a 3 fő képviselő jelen van. A meghívóban 6 napirendi pont 
szerepel, én még javaslok egy egyebek napirendi pont felvételét. Megkérdezem, hogy van-e 
valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs további napirendi 
pontra javaslat, úgy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat az elhangzott módosítással 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:  

       
 

 
Napirend               Előterjesztő 
       

         
 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Baranyi-Rostás 

…../2019. (….) önkormányzati határozata a 2019. évi költségvetés módosításáról Rodrigó elnök 
 

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szabályzatainak elfogadása Baranyi-Rostás 
           Rodrigó elnök 
 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonleltárának elfogadása,Baranyi-Rostás 
vagyoneszközeinek besorolása       Rodrigó elnök 

 
4. Cédulaházba internet szolgáltatás bekötésének tudomásul vétele   Baranyi-Rostás 

Rodrigó elnök 
 

5. Döntés rendezvény szervezéséről       Baranyi-Rostás 
Rodrigó elnök 
 

6. Roma nemzetiségi ünnepség támogatása iránti kérelem    Baranyi-Rostás 
           Rodrigó elnök  

7. Egyebek 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (….) 
önkormányzati határozata a 2019. évi költségvetés módosításáról 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A költségvetés módosítása azért szükséges, mert a 
Beruházások sorról átcsoportosítunk 123.597 Ft-ot Dologi kiadásokra. Az előterjesztésben látható 
egy táblázat, amely mutatja, hogy a jelenlegi nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete az 
adott időszakig mennyit használt fel, és mennyit használhat fel még, illetve az új testületnek 
mennyi az a pénz, amit meg kell hagyni. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő első határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2019.(X.20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2019. évi költségvetés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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 1. melléklet a 27/2019. (IX.20.) RNÖ határozathoz 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei 

    Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező önként 

vállalt állami 
Összesen 

f e l a d a t 

  1. Működési bevételek 1 697 696   1 697 696 
  1.1. Működési bevételek      
  1.2. Közhatalmi bevételek       
  1.3. Működési támogatások     

  
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás       

    1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak        
    1.3.3. Kiegészítő támogatás        
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés        
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése       
  1.4. Egyéb működési bevételek 1 697 696   1 697 696 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 697 696   1 697 696 
     1.4.1.1. Működési támogatás 1 040 000   1 040 000 
     1.4.1.2. Feladatalapú támogatás 657 696   657 696 
    1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        
    1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel         
    1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         
  2. Felhalmozási bevételek     
  2.1. Felhalmozási bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei        
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei         
  2.2. Felhalmozási támogatások     
    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak        
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások         
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek     
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről        

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről       

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 697 696   1 697 696 
  4. Finanszírozási bevételek 139 156   139 156 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 139 156   139 156 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 139 156   139 156 
      4.1.1.1. Működési célra 139 156    139 156 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra       
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele     
      4.1.2.1. Működési célra        
      4.1.2.2. Felhalmozási célra        
  4.2. Külső finanszírozás bevételei     
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
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  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 836 852   1 836 852 
 
  
      

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai 
     Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i    e l ő i r á n y z a t 

 kötelező önként 
vállalt  állami 

 Összesen  
 f e l a d a t 

 1. Működési kiadások  1 660 449    1 660 449 
 1.1. Személyi juttatások 300 000   300 000 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 122 000   122 000 

 1.3. Dologi kiadások 1 232 733   1 232 733 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 5 716   5 716 
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 716     5 716 

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

 1.6. Tartalékok     
   1.6.1. Általános tartalék     
   1.6.2. Céltartalék     
 2. Felhalmozási kiadások 176 403   176 403 
 2.1. Beruházások 176 403   176 403 
 2.2. Felújítások     
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre         

   2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás        
   2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása        
 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 836 852   1 836 852 
 4. Finanszírozási kiadások     
 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 836 852   1 836 852 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szabályzatainak elfogadása 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az előterjesztésben van egy Reprezentációs Szabályzat, egy 
Vagyonhasználati Szabályzat, és egy Leltározási Szabályzat.  
Itt három határozat-tervezet van, amiket egyenként fogunk megszavazni. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Reprezentációs 
Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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28/2019. (IX.20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Reprezentációs szabályzatának elfogadása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés 1. mellékletét képező Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Reprezentációs Szabályzatát. 

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó Elnök: Aki elfogadja Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Vagyonhasználati Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2019. (IX.20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Vagyonhasználati szabályzatának elfogadása 

 
Határozat  

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés 2. mellékletét képező Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Vagyonhasználati Szabályzatát. 

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Leltározási és 
Leltárkészítési Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2019. (IX. 20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Leltározási és Leltárkészítési 
Szabályzata 

 
 

Határozat  
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete magára nézve 
kötelezőnek tekinti Lajosmizse Város Önkormányzata Leltározási-és leltárkészítési szabályzatát. 

 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
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3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonleltárának elfogadása, 
vagyoneszközeinek besorolása 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az előbb említettem, hogy a leltározás elkészült, az anyagban 
tételesen fel vannak sorolva a vagyoni eszközök. 
Az eszközökkel rendelkezik a Roma Nemzeti Önkormányzat, amit ténylegesen majd az új 
Képviselő-testületnek át kell adni.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonleltárát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2019. (IX. 20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata vagyonleltárának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonleltárát a határozat melléklete alapján fogadja el. 
 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Aki elfogadja Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának törzsvagyonra vonatkozó határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
  
32/2019. (IX. 20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
vagyoneszközeinek besorolása 
 

Határozat 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata törzsvagyonnal nem rendelkezik. 
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a vagyonleltárban szereplő 

eszközöket a forgalomképes eszközök közé sorolja. 
 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
Felelős:RNÖ Képviselő-testülete 
 
 
4. Napirendi pont 
Cédulaházba internet szolgáltatás bekötésének tudomásulvétele 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A pályázat keretén belül a Közösségi Ház felújításra került, 
átadása megtörtént, és fontosnak tartottuk, hogy internet hozzáférés legyen a Közösségi Házban, 
amelyet tud a Családsegítő Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadással használni, és a TOP-os 
pályázatban az alkotó műhelyi foglalkoztatásokat is már a Közösségi Házban tartják, amihez 
nélkülözhetetlen az internet, valamint a roma önkormányzat által tartott rendezvényhez is 
szükséges a szolgáltatás bevezetése. Ez a szerződés 2019. 07. 28-án meg lett kötve a lajosmizsei 
Seltech Elektronikai Bt-vel. Egyszeri díja 14.999.- Ft, a havi díj 5.250.- Ft, melyből az első hónap 
ingyenes volt.  
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Aki elfogadja a Cédulaházba az internet szolgáltatás bekötéséről szóló határozat-
tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2019. (IX. 20.) RNÖH. 
Cédulaházba internet szolgáltatás bekötésének tudomásul vétele 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
mikrohullámú internet szolgáltatás bekötéséről és a havi díj összegéről szóló tájékoztatást. 
     
Határidő: 2019. szeptember 20. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
 
5. Napirendi pont 
Döntés rendezvény szervezéséről 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Volt egy testületi ülésünk, amelyben határoztunk volna egy 
Roma Gasztronómiai Napról, amely határozatot vissza kellett vonni forráshiány miatt. Ez a 
forráshiány megszűnt, a roma önkormányzat számlájára megérkezett a feladatalapú támogatás 
második részlete. Jelenleg rendelkezésre áll a pénzeszköz ahhoz, hogy ezt a rendezvényt meg 
lehessen tartani. A rendezvény költségvetését 160.000 Ft-ban javaslom megállapítani.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal - – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
34/2019. (IX. 20.) RNÖH. 
Roma Gasztronómiai Nap 
rendezvény megtartása 
 

Határozat 
1./   Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
szeptember 21. napján Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky út 49. szám alatti Közösségi Házban Roma 
Gasztronómiai Nap elnevezésű nyilvános rendezvényt tart. 
 2./   Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Gasztronómiai Nap maximális költségét 160.000.- Ft-ban határozza meg. 
3./    Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 
szeptember 21. napján megrendezésre kerülő Roma Gasztronómiai Nap költségeit Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés 
módosításáról szóló 12/2019. (V.10.) önkormányzati határozat 1. melléklet „Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei” táblázat Működési bevételek „1.4.1.2. 
Feladatalapú támogatás” sora terhére biztosítja maximum bruttó 160.000.- Ft erejéig. 
4./    Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
az elnököt a Roma Gasztronómiai Nap rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi intézkedés 
megtételére. 
 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
    
dr. Balogh László jegyző: A 160.000.- Ft-nak van-e reprezentációs adója? 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: Mivel nyilvános rendezvény, ezért nincs. 
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6. Napirendi pont 
„Roma Nemzetiségi Ünnepség” megszervezése 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Ehhez a napirendi ponthoz kértük, hogy polgármester úr legyen 
jelen. Én az ülés előtt tudtam vele beszélni, és azt mondta, hogy megpróbál bejönni.  
 
S z ü n e t : 
 
Csatlakozott e napirendi ponthoz Basky András, Lajosmizse város polgármestere, szeretettel 
köszöntjük az ülésünkön. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lakatos Sándor Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának képviselője 2019. szeptember 17-én kérelemmel fordult a roma nemzetiségi 
önkormányzat felé, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat október 5. napján Nemzetiségi 
Ünnepséget szervezzen, és a program zenei szolgáltatásához nyújtson 80.000.- Ft hozzájárulást a 
2019. évi feladatalapú támogatásból. A kérelem elég szűkszavú, de megadnám a szót Lakatos 
Sándornak, hogy mondja el, mi ez a rendezvény, hol lenne, helyszín, létszám, fellépő, stb. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Leírattam, hogy ez arra kellene, hogy a zenei szolgáltatást ki bírjuk 
fizetni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Ki a rendező, kik a támogatók, mi lenne a helyszín? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Beszéltünk a polgármester úrral, azt mondta, hogy majd itt ma 
beszéljük meg, hogy valamilyen helyet adjon nekünk, mert ez egy olyan jellegű rendezvény lesz, 
mint a Lajosmizsei Roma Napok. Nem kampány, meg nem ilyen, hanem Mi csinálunk egy év végi 
roma napot, ahova több önkormányzatot meghívunk. 
Kolompár László RNÖ tag: Bocsánat Sanyi, hogy a szavadba vágok, de mi az, hogy Mi, mert se 
én nem tudok róla, se a Rodrigó. Milyen roma nap? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Leírattam, voltam nála, megmutattam a papírt, elmondtam a 
polgármester úrnak is, elmondtam a jegyző úrnak, elmondtam a pénzügyi referensnek, 
mindenkinek. A te csapatod nincs kizárva, ez a rendezvény a lajosmizsei romáké lesz. 
Kolompár László RNÖ tag: Itt az a baj Sanyi, hogy te elkezdtél külön szerveződni, különválni 
tőlünk, s azt várod, hogy egy ilyen rendezvényt, a Mi kis önkormányzatunk támogasson. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Te ebbe a szervezetbe indultál, én meg a másikba, ez nem jelenti azt, 
hogy vitázni kell. 
Baranyi-Rostás Rodrigó Elnök: Sanyi ez nem szervezet rendezvénye, hanem ezt, amit leírtál a 
Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezné. Sem én, sem az elnökhelyettes nem 
tudott semmit. Eleve a kérelem így érvénytelen, mert a zenei szolgáltatáshoz minimum három 
darab érvényes árajánlatnak itt kellene lenni. Egyetlen egy árajánlat nincs itt.  
Kolompár László RNÖ tag Akkor nincs lefixálva a helyszín.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Nincs helyszín, ki a fellépő, maga a rendezvény mennyibe 
kerül, azt ki finanszírozza? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: A helyet majd a polgármester úr mondja meg. 
Basky András polgármester: Volt nálam a Sándor, beszéltünk arról, hogy október 5-re szeretné 
igénybe venni a sportcsarnokot egy ilyen zenei rendezvényre. Megnéztem, a sportcsarnok október 
5-én nem szabad, ott egy kézilabda mérkőzés van, ott azt a helyiséget nem tudjuk adni, ráadásul, 
ha ott egy zenei rendezvény lenne, akkor azt le kell teríteni szőnyeggel. Tehát arra a napra teljesen 
szabaddá kellene tenni a sportcsarnokot, tehát sportcsarnok tekintetében nem tudunk segíteni, mert 
akkor lekötött meccsei vannak a kézilabda csapatnak, illetve 5.000.- Ft-os terembérleti díja van a 
sportcsarnoknak óránként, ha valaki bérelni szeretné a sportcsarnokot. Ezek le vannak 
szabályozva, nem az önkormányzatnál van a sportcsarnok gazdálkodás, hanem az IGSZ-nél, s ott 
előzetesen azt le kellett volna egyeztetni már korábban, hogy ne legyen más rendezvény, s akkor 
ennek van egy 5.000.- Ft-os óránkénti bérleti díja. Tehát a sportcsarnok így biztos, hogy nem 
működőképes. Ha bárhol, máshol szeretnétek egy rendezvényt csinálni, akkor közterület foglalási 
engedélyt kell benyújtani, s a közterület foglalásnak is díja van. Ha valaki 2 m2-t kér, akkor 2 m2-
es díjat kell fizetni, ha 100 m2-t, akkor annyit, ha 500 m2-t, akkor annyit. Ezt csak úgy lehet, hogy 
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kérelemmel kell fordulni hozzánk. A közterület foglalási engedélyt Kovács Gábor kollégánk 
szokta kiadni, s amikor be van fizetve a díj, onnantól kezdve lehet közterületet használni. Amikor 
beszéltünk, azt mondtam, hogy pénteken visszatérünk rá, mert megnézem. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: De nekünk erre, hogy mi ezt a roma napot megtartsuk, meg hogy itt 
ez a rendezvény meglegyen, erre nekünk a hely kint is jó, itt a tónál, mint ahogy más 
ünnepségeket szoktak csinálni. 
Basky András polgármester: Azt mondom, hogy közterület foglalási engedélyt kell kérni. Ha az 
önkormányzat rendez valamit, akkor ahhoz nem kell közterület foglalási engedély, de ha bárki 
más csinál rendezvényt, akkor annak közterület foglalási díja van. 
Kolompár László RNÖ tag: Bocsánat, nekem el kell mennem, mert 10.00 órára be kell érnem 
Kecskemétre.  
Baranyai-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Kolompár László képviselő úr az ülést elhagyta, a 
Képviselő-testület a továbbiakban 2 fővel határozatképes. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Ez olyan ünnepség lesz, ahova meghívunk olyan kisgyerekeket, akik 
a tehetségüket bemutatják, táncverseny, prózamondás, vers, stb. meg cigánytánc bemutatása, roma 
hagyományőrzés. Ezt ők hiába mondják, hogy ez kampány, erről nem lehet szó. Maga, akiket 
meghívtunk, mindenki kijelentette, hogy itt arra kérjük ezt a támogatást, - mert a polgármester úr 
elmondta, amikor beszéltünk, hogy a feladatalapú támogatást nem lehet másra használni. 
120.000.- Ft-ért jön el az az együttes, aki zenél, meg énekelnek, meg aki végigjátszaná az időt. 
Azért kértem én a polgármester úrtól, hogy egy kis színpadot adjon, padokat, meg asztalokat, hogy 
akiket meghívunk meg tudjuk vendégelni. Egy ebédet – nem egyfajta kaja – szeretnénk csinálni, 
meg akik fellépnek, meg más városból jönnek, azokat vendégül tudjuk látni.  
Baranyai-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Na, most akkor az a kérdésem Sanyi, - hogy elmondtad, - 
hogy a főzés költségeit ki finanszírozza? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: A zenei szolgáltatásra adna a Lajosmizsei Helyi Önkormányzat pénzt. 
A főzésre, meg a többi ilyen dologra a Szilveszterék támogatnak. Megveszik nekünk a szükséges 
dolgokat, nem pénzt adnak, nem pénzt küldenek, hanem a Megyei Cigány Önkormányzat 
megvásárolja a húst, megvásárolja az üdítőt, meg a mindenfajta hozzávalót, és azt ők adják, ők 
hozzák meg. 
Basky András polgármester: Ezért mondom azt, hogy ha egy ilyen rendezvény van, akkor ott 
közterület foglalási engedélyt kell kérni, mert ez nagyon sok problémát vet fel, ha el kezdünk 
szervezni egy ilyen rendezvényt. Ez nem ilyen egyszerű történet. Ahhoz, hogy közterület foglalási 
engedélyt adjunk, - ha ott több száz ember várható, - akkor annak már közbiztonsági kérdései is 
vannak. A Rendőrségnek be kell jelenteni a rendezőket, kell tudni biztosítani mentőt is bizonyos 
létszám felett. Volt néhány katasztrófa már az országban ilyenből, s ezek nagyon szorosan le 
vannak szabályozva, hogy hány fő vendéglátás, vagy részvétel esetén kell mentőt biztosítani. 
Ennek ugyancsak költsége van, - kb. 30-40-50.000.- Ft-os költség - egy ilyen kivonulásnak, attól 
függ, hogy mennyi időtartamot kell ott lenni. Ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényhez engedélyt 
adjon az önkormányzat, ehhez kevés az, hogy elmondod, mit szeretnél. Ezt konkrétan 
programmal, mindennel alá kell támasztani.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ha azt mondja a Képviselő úr, hogy ez a Lajosmizsei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye, akkor nem lehet vele probléma. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Ez nyilvános Roma Nemzetiségi Nap lenne, úgy, ahogy a jegyző úr 
mondta. 
Basky András polgármester: Van ilyen szervezet, amit Te most mondasz? Azt mondta, hogy 
nem a FIROSZ szervezi. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Más nevű rendezvény lesz, mert ugye nekem a Jegyző Úr elmondta, 
hogy az úgy nem lehet, s még a kérelem sem volt úgy jó, azért javítottuk ki. Ez úgy lesz, hogy a 
helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja a zenei szolgáltatást, és annak a nevébe megy 
minden.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Sanyi, azt mondod, hogy a Lajosmizsei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatja a zenei szolgáltatást. 
dr. Balogh László jegyző: Nálam is volt a Sándor, és azt mondta, hogy ő az önkormányzattól 
kéri, hogy legyen egy ilyen rendezvény. Én mondtam, hogy csak a roma nemzetiségi 
önkormányzat keretei és döntése folytán tud ilyen rendezvény lenni. Én azt is elmondtam, hogy a 



 11
feladatalapú támogatásnál támogatási okirattal kapja a roma nemzetiségi önkormányzat ezt a 
forrást, és csak a jogszabályi keretek között használhatók fel. Én egyértelműen elmondtam a 
Sándornak, hogy ő maga képviselőként ilyen rendezvényt nem tud tartani, kezdeményezheti a 
roma nemzetiségi önkormányzatnál, hogy az önkormányzat szervezzen egy ilyen rendezvényt. Én 
ebben a tekintetben tájékoztattam őt, s mondtam, hogy az önkormányzat akkor fog tudni erre 
forrást biztosítani, ha az önkormányzat ezt a rendezvényt magáénak ismeri el, maga tartja meg, 
egyéni kezdeményezéseket közpénzből nem lehet.  
Basky András polgármester: Sándor, én azt gondolom, hogy te jogszabályokban járatos ember 
vagy, és tudod azt, hogy jogszabályokkal szembe menni nem lehet. Ha olyan döntést hoz bárki, 
aminek a jogszabályi háttere nincs meg, akkor annak súlyos következményei lehetnek, akár a 
roma nemzetiségi önkormányzatra nézve, akár más szervezetre. Ez a program, amit elmondtál, 
egyelőre nincs olyan szinten előkészítve, hogy erre bárki azt mondja, hogy én ide támogatást 
tudok adni. Ha rendezvényt akarsz szervezni, akkor annak meg kell, hogy legyen az összes olyan 
papírja, amivel te ezt a rendezvényt meg tudod szervezni, mert különben ebből óriási baj lehet.  
dr. Balogh László jegyző: Az is ismert a roma önkormányzat előtt, és az elnök úr előtt is, hogy a 
2016. és 2017. évi gazdálkodását a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását tételesen 
felülvizsgálta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Én azt gondolom, hogy a feladatalapú 
támogatás felhasználása tekintetében a támogató okiratban foglaltaktól nem térhetünk el, mert ha 
nem azon keretek között használjuk fel a forrást, a későbbi ellenőrzés során egyértelműen vissza 
kell fizetni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ha a képviselő úr azt mondja, hogy a Lajosmizsei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat maga a szervező, akkor a Megyei Cigány Önkormányzat, hogy 
támogatja a rendezvényt, amikor a roma nemzetiségi önkormányzat kérelemmel nem fordult a 
Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzathoz.  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Ez nem így van, mert a roma önkormányzat nevében minden úgy lesz 
csinálva, hogy ezt a Roma Napot a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi, 
én is benne vagyok a testületben, annak képviselője vagyok. Az, hogy most én szervezem, ugyan 
az, mint ha ti szerveznétek. Nem a Bács-Kiskun Megyei Roma Önkormányzat csinálja 
rendezvényt, hanem a helyi roma nemzetiségi önkormányzat a lajosmizsei romákért, csak mivel 
nekünk nincs annyi pénzünk, azért kértük, hogy a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a zenei 
szolgáltatást támogassa. Én beszéltem a Megyei Önkormányzatnak a vezetőjével, hogy annyiban 
segítsen, hogy a többi szükséges dolgot ő vegye meg. Nem az ő nevükben lesz a rendezvény 
csinálva, hanem itt a Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat keretein belül. Kár ezen ilyen 
sok időt vitatkozni.  
dr. Balogh László jegyző: Ez a rendezvény, illetve forrásfelhasználás akkor tud létrejönni, ha itt a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy egy ilyen rendezvényt szeretne tartani. Nem én döntöm el, nem 
az itt jelenlevők, hanem a Képviselő-testület, amely jelen esetben 2 fővel határozatképes. A két 
jelenlévő képviselőnek kell eldönteni, hogy ilyen rendezvényt óhajt-e október 5-én, vagy máskor 
tartani. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Tájékoztatom a képviselő urat, hogy a törvény értelmében 
elsődlegesen a roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselője az elnök, illetve megbízás 
alapján járhat el a képviselő. Tehát én nem tudtam arról, sem az elnökhelyettes, hogy te a megyei 
cigány önkormányzattal tárgyalsz, illetve olyan aggályaim vannak még a kérelemmel 
kapcsolatban – ezt tudod te is – ha kicsit aktívabb lettél volna az elmúlt öt évben, - évente egyszer 
jártál be –hogy ha zenei szolgáltatásos rendezvény van, akkor három érvényes árajánlatnak kell itt 
lennie.  
Az időpont, miért pont október 5-e, amikor már hűvösebb van, miért nem mondtad azt, hogy 
szeptember, de így magában a kérelem az én értelmezésem szerint érvénytelen, mert nincs itt a 
három darab árajánlat, illetve a forrást már erre ez az önkormányzati testület nem fogja tudni 
biztosítani.  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Az időpont, meg a hely azért nincs benne, mert a polgármester úrnál 
voltam ez ügyben, s a polgármester úrnak tegnap dolga volt, nem ért rá megbeszélni a helyszínt, 
meg az időpontot. A menete úgy lenne, hogy mi reggel főznénk, és 2 órára várnánk az összes 
vendéget ebédre. A helyszínre nemcsak Mi, hanem ugyan úgy Ti is oda jönnétek. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Mit értesz az alatt, hogy Mi? Az a kérdés, hogy ki 
az a Mi? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Több városból, több községből jönnek meghívott vendégek.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: De ki hívta meg? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Én, mint roma önkormányzati képviselő. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Felelőtlenül hogy lehet valakit meghívni, ameddig nincs 
lefixálva?  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Még nincs meghívva senki, mert addig, amíg nem mondja meg a 
polgármester úr, hogy hol ad helyet, s hol támogassák ezt a rendezvényt, azt mondta nekem a 
megyei vezető, hogy annyit kérjek a helyi polgármestertől, hogy helyszínt adjon, ahol megtartsuk 
a rendezvényt, meg színpadot, utána lesznek megírva ezek a papírok, meghívó, meg ilyesmi, s 
utána lesz megbeszélve, - de nem csak egymagam, hanem ebbe ti is benne lesztek ugyan úgy 
együttesen, - csak először azt mondta, hogy rendezzem le a zenei támogatást, és legyen meg a 
hely,  és utána beszéljük meg, hogy mi hogy lesz. Hogy lesz az egész ünnepség, a főzés stb. Itt 
nem vagy te kizárva, nincs kizárva a Laci sem, itt teljesen egybe lesz az egész. A lajosmizsei 
romákért szeretném, ha ez meg lenne csinálva.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A polgármester úr elmondta világosan, hogy október 5. 
napján a sportcsarnok foglalt, illetve egyéb helyszín esetén közterület foglalási engedély 
kötelezettségei vannak a szervezőnek, területfoglalási hely, a közbiztonságról, az egészségügyi 
szolgáltatásról gondoskodni kell, ami még több forrást igényel. Jelenleg a roma nemzetiségi 
önkormányzatnak nincsen felhasználható kerete.  
Basky András polgármester: Ha bármilyen rendezvényben gondolkodtok, akkor a szervező 
szervezettől, a helyi roma nemzetiségi önkormányzattól kell, hogy jöjjön be egy kérelem, 
amelyben le van írva, hogy hol szeretnétek, melyik napon, és milyen feltételekkel, s milyen 
létszámra szeretnének engedélyt kérni. Ha ez a kérelem megvan, akkor tud Kovács Gábor egy 
engedélyt kiadni a megfelelő feltételek megléte esetén. Ennyit tudok hozzátenni a magam részéről. 
A sportcsarnok biztos, hogy nem megy, ha a közterületre bejött a kérelem, akkor tud a kollega 
eljárni az ügyben. Itt a felelősség nem csak az RNÖ-é, hanem aki az engedélyt kiadja, azé is. 
Kellemetlen helyzetbe nem szeretném sodorni a kollégáimat, hogy utána bíróságra kelljen járni, 
mert nem körültekintően jártunk el.  
Itt az első az, hogy legyen bent egy kérelem, hogy ki kéri, ki a felelős, ki a kapcsolattartó, mikorra, 
milyen létszámra kéri ezt a területet. Kovács Gábor kolléga akkor el tud járni az ügyben.  
dr. Balogh László jegyző: Ha ez az RNÖ rendezvénye, akkor a köztünk lévő megállapodás 
értelmében a Cédula házat kérhetik a megállapodásnak megfelelően.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Maga az épületnek a befogadása alkalmatlan 500 emberre, 
mert elsődleges információ szerint 500 főt várnak a rendezvényre. Ott már kötelező a 
közbiztonságról gondoskodni és a mentő jelenléte, ami pénzbe kerül. Ismételten tájékoztatom a 
képviselő urat, hogy magában így a kérelem kevés. Ahhoz, hogy zenei szolgáltatás legyen, három 
érvényes árajánlatnak itt kell lennie, illetve ezt már a feladatalapú támogatásból nem lehet 
finanszírozni.  
Basky András polgármester: Én többet hozzátenni nem tudok, ha az általam elmondott feltételek 
teljesültek, akkor tudunk róla beszélni, ha nem, akkor pedig nem. Én most már elmegyek, mást 
mondani nem tudok. 
 
Basky András polgármester úr eltávozott az ülésről. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Forráshiány miatt én ezt a kérelmet nem fogom tudni 
támogatni, illetve nem felel meg a feltételeknek, mert a zenei szolgáltatáshoz nincs itt a három 
darab érvényes árajánlat. 
Lakatos Sándor RNÖ elnök: 120.000.- Ft-ba kerülne, Mi adnánk 40.000.- Ft-ot. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Sanyi, azt mondod, hogy Mi? 120.00.- Ft-ba kerülne. Az 
önkormányzat ad 80.000.- Ft-ot, azt mondtad, hogy Mi adunk 40.000.- Ft-ot. Ki az a Mi? A 
hiányzó 40.000.- Ft-ot ki adja oda? 
Lakatos Sándor RNÖ elnök: Én magam, meg a Lajcsi ketten. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ki az a Lajcsi? 
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Lakatos Sándor RNÖ elnök: Ezt már elmondtuk, s azt is, hogy 120.000.- Ft-ért jön el 
fellépő, meg a pénzügyi referens tájékoztatott, hogy nem a 120.000.- Ft-ról kell számla, hanem a 
80.000.- Ft-ról, mert Ti annyit tudtok adni. Hogy a 120.000.- Ft-ot megkapja, Mi magunk 
segítenénk ki, hogy ki legyen az együttes fizetve. Azt támogatnád te, mert Mi is magunk adunk 
hozzá. Mivel máshonnan nem tudunk kérni. Így tudjuk összehozni ezt az összeget. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A vitát befejezettnek tekintem, módosító indítványt 
szeretnék beterjeszteni. 
Az én javaslatom az, hogy maga a kérelem formailag nem felel meg, illetve forráshiány miatt ezt a 
rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem fogja tudni megtartani.  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Ő ugyan úgy el tudja küldeni a szerződést.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Sanyi, ahhoz, hogy most itt döntés legyen, itt kellett volna 
lenni a három érvényes árajánlatnak. A pénzügyi vezető is felel, de nem csak az elnök, hanem 
maga a Képviselő-testület is felelős a gazdálkodásáért, honnan tudjam én azt, hogy ki a fellépő, 
mennyiért jön, megfelel-e a jogszabályokban előírtaknak, aki végzi ezt a szolgáltatást.  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Hogyne tudnád, mikor mi ezt már megbeszéltük, telefonon elküldte a 
bankszámla számát. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ide le van írva? Az egy dolog, de majd ha a pénzügyi 
vezető azt mondja, hogy a számla formailag megfelel, teljesíthető, akkor az ki van fizetve. Ide már 
a három árajánlatnak be kellett volna érkeznie. Nincs itt.  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Küld ki az árajánlatkérést. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Hogy adjon árajánlatot, ha most van a döntés. Utólag, ha 
beküldi, akkor az érvénytelen. A döntés az most van. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Ne mondjad, amikor megszavazod, utána kell elszámolni, vagy előre? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Nem előre, az egy dolog, de az árajánlatnak itt kellene 
lennie, amiben határoz a Képviselő-testület, hogy kit bíz meg, és mikor, és mekkora összeggel. Ez 
nincs itt. Én nem mondhatom azt, hogy ki fog fellépni 80.000.- Ft-ért. Ki az? 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Te ezt miért kifogásolod? Azért kifogásolod, hogy ez ne legyen meg, 
másra gondolsz. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Nem gondolok én semmire. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Amikor Te és az elnökhelyettes bármiről döntöttetek, én nem szóltam 
semmit, ugyan úgy megszavaztam. Miért nem akarod azt, hogy ez a romáknak meglegyen? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Azért kellett volna az üléseken részt venni, hogy akkor 
tisztában lettél volna a dolgokkal. 
Lakatos Sándor RNÖ tag: Amikor én a saját erőmből hozzáteszek 20.000.- Ft-ot, 20.000.- Ft-ot 
a Lajcsi. A roma nemzetiségi önkormányzat pedig 80.000.- Ft-ot adna hozzá. Akkor Te miért vagy 
ellene? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Annyira részletesen ne menjünk bele, mert vannak olyan 
információk, amik nem publikusak, akkor a jegyző úr segítsen nekem, hogy jogilag a határozatot 
hogy fogjuk tudni rendbe tenni. 
dr. Balogh László jegyző: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. október 5. napján „Roma Nemzetiségi Nap” elnevezésű nyilvános rendezvényt 
nem támogatja, ilyen rendezvényt nem kíván szervezni. 
Először megszavazzuk a módosító javaslatot, utána pedig az eredeti határozatot. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A módosító határozati javaslat, hogy Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 5. napjára szervezett 
Roma Nemzetiségi Ünnepség nyilvános rendezvényt nem támogatja. Ilyen rendezvényt nem kíván 
tartani.  
Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra 
javaslom az alábbi határozat-tervezetet.  
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…/2019. (…) RNÖH 
„Roma Nemzetiségi Ünnepség” megszervezése 
 

Határozat-tervezet 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 5. 
napjára szervezett Roma Nemzetiségi Ünnepség nyilvános rendezvényt nem támogatja. Ilyen 
rendezvényt nem kíván tartani.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, - 
tartózkodás nem volt- 1 ellenszavazattal nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
dr. Balogh László jegyző: Most kell megszavaztatni az eredeti határozat-tervezetet. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Felolvasom az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezet.  
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 5. 

napján „Roma Nemzetiségi Ünnepség” elnevezésű nyilvános rendezvényt tart.  
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Roma 

Nemzetiségi Ünnepség” maximális költségét 80.000 Ft-ban határozza meg.  
3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 

5. napján megrendezésre kerülő „Roma Nemzetiségi Ünnepség” költségeit Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés 
módosításáról szóló 12/2019. (V.10.) önkormányzati határozat 1. melléklet „Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei” táblázat Működési bevételek „1.4.1.2. 
Feladatalapú támogatás” sora terhére biztosítja maximum bruttó 80.000 Ft erejéig.  

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Lakatos Sándort Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét a „Roma 
Nemzetiségi Ünnepség” rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 20. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezettel kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal nem hozott döntést. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ezt a napirendi pontot lezártuk. 
 
7. Napirendi pont 
Egyebek: 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ez a kérelem formailag is érvénytelen, mert tudod te is, 
hogy akármilyen rendezvény van, ahhoz három érvényes árajánlat kell, felelősen csak a 
jogszabályok betartásával lehet dönteni.  
Lakatos Sándor RNÖ tag: Abba bele lett írva minden. És abban is Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata szerepel.  
dr. Balogh László jegyző. Képviselőnek ilyen önálló döntése nincs. Az önkormányzatnak kell  
eldöntenie. Amikor volt nálam a Sándor, én akkor is azt mondtam, hogy lehet ilyen rendezvény, 
mert a feladatalapú támogatást a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak roma hagyományok 
ápolására, roma kultúra ápolására, gondozására fordíthatja.   
Ehhez képviselő-testületi döntés kell, nem egy személyes döntés. Most erről nem született döntés. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A napirendi pont végére érve kérdezem, hogy 
van-e valakinek mondanivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom 10 óra 05 
perckor. 
  

K.mf. 
 

      Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.  Lakatos Sándor sk.  
RNÖ elnök        RNÖ képviselő 

       
 


